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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
                           DELIBERAÇÃO  
                              Nº 25/2021 

    
Reunião da Sessão Ordinária de abril da Assembleia Municipal do 

Barreiro, realizada em 29 de abril de 2021 
 

 
 

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E 1º DE MAIO 
 

Este ano comemorou-se o 47º Aniversário do 25 de Abril de 1974. A Revolução de Abril 
trouxe-nos importantes conquistas e direitos fundamentais para uma vida digna e livre. 
Trouxe-nos a esperança, a liberdade, a democracia, o fim da guerra colonial, o progresso 
e o fim do regime fascista que tomou conta do nosso país durante quase cinquenta anos. 
 
O 25 de Abril foi também um importante e grande passo para a elaboração da Constituição 
da República Portuguesa e os direitos nela consagrados, como o acesso universal à 
saúde, ao trabalho, à educação, à cultura, à justiça, à habitação, ao poder local 
democrático, ao ambiente, entre muitos outros, que garantiram uma considerável melhoria 
na vida das pessoas. 
 
Os valores e os ideais da Revolução de Abril criaram profundas transformações na 
sociedade portuguesa, constituindo um contributo inegável para a eliminação das graves 
desigualdades e injustiças vividas ao longo de mais de quatro décadas. 
 
A Revolução de 25 de Abril de 1974 constituiu um dos momentos mais importantes da 
história do nosso país, que teve nos militares e no povo os protagonistas de um percurso 
de determinação, coragem e luta, acreditando que era possível construir um novo futuro 
para Portugal e para os portugueses. É importante recordar que muitos homens e 
mulheres dedicaram a sua vida a lutar contra o regime fascista que destruiu direitos, que 
trouxe pobreza, que perseguiu, torturou, matou e condenou os jovens portugueses à 
guerra. 
 
Outra comemoração de especial importância é o 1º de Maio. Neste dia, em 1886, centenas 
de milhares de operários iniciaram uma luta histórica em Chicago, fazendo uma greve 
geral em que reivindicavam jornadas de trabalho de oito horas, foram impiedosamente 
reprimidos pelas entidades patronais e policiais. Esta luta teve reflexos internacionais daí 
a determinação do dia 1 de maio como o Dia Internacional do Trabalhador. Desde então, 
o movimento operário e sindical e a luta dos trabalhadores têm assumido um papel 
determinante nas conquistas das condições laborais. 
 
Celebrar o 1º de Maio significa recordar o significado da luta dos operários de Chicago, de 
todos os trabalhadores em geral e, especialmente, dos trabalhadores portugueses e das 
suas organizações representativas.  
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Será também lutar pelo direito ao trabalho e por um trabalho com direitos, por melhores 
condições de vida das famílias e no apoio a todos aqueles que lutam por esses direitos. 
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera: 
 
1 - Saudar o 47º Aniversário da Revolução de Abril, homenageando os homens e mulheres 
que construíram o 25 de Abril e os que continuam a lutar pelos valores de Abril e pela 
defesa da Constituição da República Portuguesa. 
 
2 - Saudar o 1º de Maio, todos os trabalhadores e trabalhadoras, as suas organizações 
sindicais, manifestando solidariedade com a luta por melhores condições laborais e por 
uma vida digna. 
 
Viva o 25 de Abril! 
 
Viva o 1º de Maio! 

 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
Barreiro, 29 de abril de 2021 
 
 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 
André Pinotes Batista 
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